
Повелята на деня:  за нова енергия, за нов идеен импулс 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА ЗОРА” 

 
Резултатите от последните парламентарни избори нанесоха тежка травма на всички 

политически представители на българската левица. Все по-очевиден обаче е фактът, че 
като исторически наследник и носител на социалната идея най-чувствително и болезнено 
този удар понася БСП. Последвалият шок, видимата безпътица и задълбочаващата се 
резигнация, наред с рецидивите на един вдъхновяван и от заинтересовани среди 
вътрешнопартиен канибализъм, говорят за добре премислен план за сатанизиране на БСП 
и в резултат - за минимизиране на нейното влияние. Това е тревожен и опасен прецедент в 
историята на БСП, който би трябвало да бъде осмислен не само от ръководните органи на 
БСП, и не само от нейните членове и симпатизанти.  

ЦИБ на ПП „Нова Зора” смята, че макрорамката на подобно сатанизиране на БСП е 
по-широка и не се свежда само до осъществяване на 20-годишната мечта за нейния погром 
от т. нар. български десни. В условията на продължаващата и все по-задълбочаваща се 
криза – във всичките й измерения – икономически, духовни и морални, в тревожния процес 
на крушение на крехките демократични свободи и завоевания; в условията на един все по-
втвърдяващ се авторитаризъм и пълзяща диктатура; във времена, когато хлябът ще става 
все по-малко за мнозинството от народа, произволът – все по-безпределен, а суверенитетът 
все по-ограничен, особено важно е да бъде дискредитирана въобще социалната идея.  

Дълбоко ни тревожи фактът, че в навечерието на своя конгрес най-голямата лява 
партия у нас задълбочава кризисните процеси в лявото пространство, без да предлага 
алтернатива и поведение срещу опасната за националната ни кауза политика на ГЕРБ. Още 
първите стъпки на правителството на ГЕРБ разкриват опита му да стовари тежестите на 
икономическата криза върху бедните слоеве на народа. За първи път антикомунизмът и 
русофобията се кооперират толкова тясно със социалната демагогия и популизма. 
Демокрацията в България е застрашена понастоящем както от орязването на гаранциите за 
лична свобода, от произвола да се хвърлят обвинения според интереса на властимащите, 
така и от финансово-икономическата олигархия, която стои зад сегашното управление и е 
групирана в кръга „Глобална България”. Тези фактори отреждат още по-сателитна участ на 
Отечеството ни.  

Пред лицето на такива явления, които тепърва ще се разгръщат в националния 
живот, ПП „Нова Зора” продължава да се надява, че БСП ще поеме историческата си 
ръководна роля, за да може българската левица да стъпи на крака и да предложи нова 
национална спасителна политика. Въпреки тиражираните лъжи и клевети. Въпреки 
тържествените паради на диктатурата. Въпреки налагания образ на вожда, който решава 
вместо отделния гражданин. Въпреки установения медиен монопол, непознат в нито една 
страна, член на ЕС. 

Ето защо за националната ни левица ще бъде полезно, ако анализът на грешките, 
какъвто ще направи конгресът на БСП, бъде съчетан с грижа за отговорностите на БСП пред 
бъдещето на левите сили, пред бъдещето на Отечеството ни България. 

Наше дълбоко убеждение е, че в днешния исторически момент особено важно е да си 
припомним забравените уроци на борбата: служене на трудовите хора, новаторство и 
единство, солидарност и патриотизъм. Изпълнени с убедителност, личен пример и 
вътрешна сила, тези думи създадоха победната енергия на Отечествения фронт в неговата 
историческа битка за България.  

Днес повече от всякога на България е необходим Единен национален фронт на 
левите сили и той не може да бъде осъществен без организираната мощ и опит на БСП.  

Днес повече от всякога на България са необходими енергията, идейният импулс, 
волята, мисълта и съвестта на националната ни левица, която единствена е в състояние да 
отстои интересите на трудовите хора, да изработи нов проект за национално възраждане 
през 21 век и да неутрализира стремежа за окончателно погребване на българското 
бъдеще, на бъдещето на нашите деца – това е повелята на деня. 

 
Председател на ПП “Нова Зора”: Минчо МИНЧЕВ 
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